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Fokus på rekruttering
af nyledige

Danmark står i en særlig situation. På den ene side er
der en velkendt udsigt til stigende mangel på arbejdskraft
på ældre- og sundhedsområdet. På den anden side har
coronanedlukningen sendt mange ud i ledighed.
Det fik i efteråret 2020 FEVU til at iværksætte en
analyse, der skulle svare på spørgsmålet: ”Hvilke uddannelsesmæssige tiltag kan fremme, at flere nyledige/
brancheskiftere søger ældre- og sundhedsområdet?”
To af analysens hovedkonklusioner peger samlet på, at
der kan være uudnyttede muligheder for at øge rekrutteringen til social- og sundhedsuddannelserne:
For det første, at en stor gruppe, som blev ledige i pandemiens første halve år, har en baggrund i servicefagene
og har en ufaglært eller faglært uddannelsesbaggrund,
hvorfor et job på social- og sundhedsområdet kunne være
en nærliggende mulighed. Derudover kan de forbedrede
økonomiske vilkår være stærkt motiverende for, at et
sådant brancheskift for nyledige til social- og sundhedsuddannelser lykkes.
For det andet, at der er gode erfaringer med lokalt at
tilrettelægge nogle korte introducerende og opkvalificerende forløb, hvor de nyledige får en smagsprøve
på både uddannelse og job. Mange deltagere på sådanne
forløb går direkte videre med en uddannelsesaftale på en
af de to uddannelser.

Formålet med dette inspirationsmateriale er at videregive
nogle af de positive erfaringer med at etablere sådanne
forløb med nyledige som målgruppe. Materialet henvender sig især til arbejdsgivere, jobcentre, social- og
sundhedsskoler samt FOA’s lokalafdelinger og a-kasser,
der alle har mulighed for at bidrage til et godt samarbejde
om forløbene.
FEVU har desuden udviklet to faktaark, der kan hjælpe
disse aktører i deres møde med de nyledige:
• Et ark med de nyeste oplysninger om de økonomiske
vilkår under uddannelserne.
• Et ark med oversigt over forskelle og ligheder mellem
uddannelse og job som henholdsvis social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent.
Begge ark kan hentes på sevu.dk, hvor den nævnte
analyse også kan findes.

Fællesudvalget for Erhvervsrettede
Velfærdsuddannelser (FEVU)
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Seks elementer i gode
introduktionsforløb
På de næste sider
præsenteres hovedtrækkene
i to opkvalificerende forløb fra henholdsvis Esbjerg og Kolding, som
begge har ført til en væsentlig
øget rekruttering til social- og
sundhedsuddannelserne.

Mange steder i landet er jobcentre, ældreforvaltninger,
lokale FOA-afdelinger og SOSU-skoler allerede godt i
gang med at samarbejde om at bruge korte forløb til at
gøre ledige interesserede i en uddannelse på social- og
sundhedsområdet. FEVU’s analyse viser, at forløbene har
været forskellige i blandt andet opbygning, varighed, målgrupper og organisering, og der findes ikke én opskrift
på, hvordan det skal gøres. Men på tværs af de undersøgte forløb er der høstet en række positive erfaringer.
Analysen belyser ønsker og behov til et godt forløb fra
tidligere deltagere på nogle af de introducerende forløb.
De er her sammenfattet i seks elementer, som har betydning for tilrettelæggelsen af forløbene. Disse kan bruges
til refleksion og inspiration i arbejdet med at styrke
rekrutteringen til social- og sundhedsuddannelserne.

2. En god koordination og
tilrettelæggelse af aktiviteterne
1. Et klart perspektiv for de ledige
Deltagerne beretter, at det er vigtigt, at der skabes en rød
tråd gennem hele forløbet. Den røde tråd skal gøre det
muligt for deltagerne at se sig selv og deres økonomiske
situation hele vejen fra starten af forløbet til et job som
social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Deltagerne udtrykker stor tilfredshed med en kombination af skoleforløb og praktik. Det er betydningsfuldt for
brancheskiftere, at der i forløbet veksles mellem skole og
virksomhedspraktik og sikres gode overgange mellem de
to. Desuden skal deltagerne helt fra det første informationsmøde opleve grundig information, gode introduktioner
og let adgang til at få svar på deres spørgsmål.

3. Et meningsfuldt introduktionsforløb
Mange nyledige og brancheskiftere finder det meningsfuldt at arbejde med mennesker, og de bliver motiveret af
at gøre en forskel. For dem kan et forløb begyndes med
introduktion til social- og sundhedsområdet på en socialog sundhedsskole. Analysen viser, at mange deltagere
værdsætter miljøet og sammenholdet ved at komme i
gang på en skole. Introforløbet vil samtidig kunne forberede deltagerne til en senere virksomhedspraktik.
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4. Et spændende møde med praksis
Deltagerne nævner, at især et særligt tilrettelagt praktikforløb, fx på et lokalt plejecenter eller i hjemmeplejen,
er motiverende, fordi de lærer faget og jobbet bedre
at kende og får de første erfaringer med hverdagens
arbejdsopgaver. Deltagerne udtrykker, at det er betydningsfuldt, at de bliver mødt med åbenhed i praktikken ift.
deres afklaringsbehov, og at de kan bidrage med noget
på baggrund af deres tidligere erfaringer. Ligeledes er
tilknytningen til arbejdspladsen af stor betydning for, at
de senere ’bliver hængende’, indtil de kan overgå til en
opstart på en social- og sundhedsuddannelse.

5. Gode smagsprøver på uddannelsen
Skoleundervisningen består typisk af moduler, der udgøres af arbejdsmarkedsuddannelser fra positivlisterne.
Se positivlisterne på star.dk. Det kan fx være faglige
uddannelser om ergonomi, praktisk hjælp til ældre, etik,
personlig pleje mv. Deltagerne er generelt tilfredse med
den faglige fordybelse, AMU-uddannelserne giver undervejs. Der har været gode erfaringer med, at deltagerne
efter et praktikforløb afslutter forløbet på skolen.

6. Individuel vurdering og vejledning
Nogle deltagere har mange års joberfaring og ønsker et
større fokus på meritmuligheder, når de efter forløbet søger ind på en social- og sundhedsuddannelse. Andre, som
ikke har været på skolebænken i nogle år, har brug for at
få tilbudt supplerende praktik, sprogundervisning eller et
grundlæggende forløb for voksne (GF+). Derfor afsluttes
hele forløbet med en individuel kompetencevurdering af
deltageren og indgåelse af aftale om, hvordan deltageren
kan fortsætte sin vej ind på social- og sundhedsområdet.
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Introduktion til
social- og sundhedsuddannelserne
– to eksempler
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Klar til SOSU
Et samarbejde mellem SOSU FredericiaVejle-Horsens, Kolding Kommune
og Jobcenter Kolding.
Målgruppen er nyledige, som ønsker et job inden for det
sundhedsfaglige område. Igennem et forløb på to måneder får den nyledige en form for ’smagsprøve’ på både uddannelse og job, hvor der er mulighed for afklaring af, om
det er noget for den nyledige. Ligeledes kan arbejdsgiver
samtidig vurdere, om der er potentiale for en kommende
ansættelse af den nyledige.
Tilgangen i samarbejdet mellem jobcenter, kommunal
arbejdsgiver og SOSU-skole er, at der er tale om en vigtig
samfundsmæssig opgave, hvor alle løfter i flok og bidrager med hver deres særlige ekspertise.
Forløbet veksler mellem AMU-uddannelser på skolen
og praktik på plejecenter eller i hjemmeplejen i Kolding.
Undervisningen på skolen er bl.a. tilrettelagt ud fra to
AMU-uddannelser (se figuren), mens praktikken planlægges individuelt. Undervejs i hele forløbet følges den
nyledige af både jobcenter, skole og arbejdsgiver i et tæt
samarbejde.

Jobcenteret afholder månedlige informationsmøder om
social- og sundhedsområdet. Rådgivere i jobcenteret
screener ledige med henblik på at finde de rette deltagere til møderne. Jobcenteret har ansat en særlig rekrutteringsansvarlig medarbejder, der følger op og understøtter
de inviterede lediges interesse for social- og sundhedsområdet efter møderne.
På informationsmøderne deltager også repræsentanter
for skolen og den kommunale arbejdsgiver, så de ledige
kan få svar på alle spørgsmål lige fra uddannelsens indhold til mulighederne for ansættelse.
Hver aktør har en tydelig rolle overfor de nyledige.
Arbejdsgiver taler om gode muligheder for ansættelse,
skolen taler om forskellige uddannelsesmuligheder og
guider til en efterfølgende uddannelse indenfor social- og
sundhedsområdet. Jobcenteret har blik for de økonomiske vilkår undervejs. Efter informationsmøderne bliver der
holdt individuelle afklaringssamtaler med interesserede
ledige.
Alle parter i samarbejdet har oplevet de nyledige som
en meget motiveret gruppe. Der har typisk været tale
om brancheskiftere, som ikke har haft andre problemer
end ledighed. De har generelt haft et stærkt drive for at
komme videre og har store forventninger til underviserne.
Bortset fra nogle få, der har haft helt særlige årsager
til at springe fra, er alle deltagere fortsat på en af de to
erhvervsuddannelser. Og de arbejdsgivere, der nu har de
tidligere deltagere i hovedforløbspraktik, melder, at de
kan mærke en høj grad af afklarethed og målrettethed
hos denne målgruppe af elever.
Modellen med afklaringsforløb på social- og sundhedsområdet er blevet så stor en succes, at jobcenteret fortæller, at den nu bliver efterspurgt i andre brancher med
mangel på arbejdskraft.

Klar til SOSU

Praktisk hjælp til ældre
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SOSU Start
Et tværkommunalt samarbejde mellem SOSU
Esbjerg samt jobcentre og kommunale arbejdsgivere i Esbjerg, Vejen, Fanø, Varde og Billund
kommuner. Også FOA og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Arbejdsmarkedskontor
Syd) deltager i samarbejdet.
Sammen har parterne udviklet et forløb på syv uger –
efterfulgt af et ni ugers løntilskudsjob. Formålet med
forløbet er at give de ledige mulighed for at vurdere, om
beskæftigelse på social- og sundhedsområdet er noget
for dem – og i givet fald lægge en ”karriereplan” for den
enkelte deltager hele vejen fra uddannelse til job.
Målet er at tiltrække nye målgrupper – herunder også
ledige, der overvejer at skifte branche, samt ledige over
25 år, der er i målgruppen for at blive voksenlærling. Som
rekruttering til forløbet gennemføres der informationsmøder for potentielle deltagere.
Selve forløbet består af følgende elementer:
• En uges introduktionskursus på SOSU Esbjerg
– med individuel kompetencevurdering
• Praktik i tre uger – på plejecenter eller i hjemmeplejen
• Skoleforløb i tre uger – en kombination af fire AMUuddannelser (se figuren).
• Ansættelse i ni uger med løntilskud (eller fortsat på
dagpenge/kontanthjælp).
• Herefter påbegyndes en social- og sundhedsuddannelse (Grundforløb 2).

Ved afslutningen af praktikken vurderer den nyledige
sammen med arbejdsgiver, jobcenter og skole, om et
fremtidigt job på SOSU-området er noget for den ledige.
I så fald indgås en aftale om, at hvis det efterfølgende
skoleforløb og løntilskudsforløb gennemføres tilfredsstillende, er den ledige garanteret en voksenlærlingeplads
på en af de to uddannelser.
Erfaringen fra de første forløb er, at cirka to ud af tre
deltagere på SOSU Start efterfølgende indgår en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver og begynder på
Grundforløb 2.
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Opkvalificerende forløb

Praktisk hjælp til ældre

Velfærdsteknologi i det daglige
omsorgsarbejde

Generel hygiejne i socialt og
pædagogisk arbejde
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Mange bidrag til et
lokalt samarbejde
I kortlægningen af de hidtidige erfaringer med de introducerende forløb for ledige fremhæver rapporten, at
de vigtige faktorer for forløbenes succes har været den
lokale forankring og det tværsektorielle samarbejde, hvor
hver aktør har bidraget med særlig viden og erfaring.
FEVU har indhentet flere eksempler på lokale introducerende forløb, som kan findes på sevu.dk. Eksemplerne
viser, at der findes mange opskrifter på, hvordan et

sådant samarbejde skal organiseres, eller hvem der skal
tage initiativ til det.
Samarbejdet kan udformes på mange måder – fra egentlige partnerskaber til en mere ad hoc-præget koordination. I alle tilfælde kan alle parter bidrage til den fælles
indsats, herunder til den nødvendige koordination af det
indbyrdes samarbejde.

De fire oplagte samarbejdspartnere er:

Arbejdsgiverne

Jobcentrene

SOSUskolerne

FOA og
a-kasser
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Arbejdsgiverne kan især bidrage
til samarbejdet ved:
• At estimere behovet for rekruttering til sundheds- og ældreområdet.
• At tilbyde afklarende praktikforløb af forskellig
varighed.
• At informere om forventninger til evt. indgåelse
af uddannelsesaftale.

SOSU-skolerne kan især bidrage
til samarbejdet ved:
• At udarbejde realkompetencevurdering, så
voksne ledige kan anvende de ordninger, som
giver mulighed for at gå fra ufaglært til faglært.
• At skræddersy skoledelen af de introducerende forløb til deltagernes behov.
• At have god viden om AMU-uddannelser,
der er anført på positivlisterne, meritgivende
uddannelser og tilrettelæggelse af forløb i
forhold til arbejdsmarkedets behov.

Jobcentrene kan især bidrage
til samarbejdet ved:
• At identificere, vejlede og tage hånd om nye
ledige, der kunne have interesse og evner
inden for social- og sundhedsområdet.
• At kende til og anvende de relevante beskæftigelses- og uddannelsesmæssige tilskudsordninger, der kan bruges i rekrutteringen til
social- og sundhedsuddannelserne.

FOA’s og andre faglige organisationers
a-kasser kan især bidrage til samarbejdet ved:
• At vejlede ledige medlemmer, der er interesserede i social- og sundhedsområdet om
muligheder for uddannelse og faglærte job.
• At vejlede om økonomiske støtteordninger
for ledige under uddannelse samt lønforhold
i jobbet som social- og sundhedshjælper eller
-assistent.
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